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4 Religion, politikk og veRden
Flere anmeldte
voldtekter
NEttdatiNg: I fjor ble det registrert 208 anmeldelser for voldtekt i Oslo. Flere av disse skjedde etter bruk av datingapper og
nettsteder for dating.
– 13 av tilfellene skjedde etter
at førstekontakten har vært på
Tinder eller andre nettdating-steder, sier Kari-janne lid, politioverbetjent i seksjon for volds- og
seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt til VG. Lid frykter det kan
være store mørketall på området ettersom mange opplever
det som forbundet med skam å
anmelde en voldtekt etter at man
frivillig har møtt noen via en datingside eller en datingapp. ©nTB

Tyrkisk politiker
til Norge

VaLgKamp: Mens tyrkiske ministere er stanset i Nederland,
skal et tyrkisk parlamentsmedlem besøke Oslo og Drammen
for å snakke om den kommende
folkeavstemningen i landet.
Cuma Icten landet på Gardermoen i går og reiser til Drammen
i dag for å snakke om den omstridte folkeavstemningen i Tyrkia
som vil kunne gi president recep
Tayyip erdogan utvidet makt.
Icten skal også til Oslo, skriver
Drammens Tidende, som viser til
et flygeblad på Facebook. ©nTB

Frykter klima
avtalen kan ryke

aVSKOgiNg: Klimaminister vidar
Helgesen mener at verden må få
stoppet avskogingen. – Hvis ikke
er Paris-avtalen død, slår han fast.
I et intervju med Aftenposten
viser Helgesen til at det i store
deler av verden hogges tropisk
skog for å rydde plass til plantasjer som brukes til å produsere
oljeprodukter.
– I det globale perspektivet
representerer skog sånn rundt
regnet 30 prosent av klimaløsningen. Det betyr at Parisavtalen er død om vi ikke lykkes med
skog, sier Helgesen.
Han omtaler det samtidig som
«paradoksalt» at hans egen regjering legger opp til å bruke mer
matoljebasert biodrivstoff enn
det EU har satt som tak. ©nTB

– Politikere
vanskelige
å forstå
SpråK: Over 30 prosent av de
spurte i en ny landsomfattende
undersøkelse mener norske politikere snakker et språk som er
utydelig eller svært utydelig.
Bare 3,8 prosent mener at norske politikere uttrykker seg svært
tydelig, mens 15,3 prosent mener
de folkevalgte snakker tydelig.
Hele 40,3 prosent svarer nei
på spørsmålet om det er noen av
partilederne som utmerker seg
med å snakke et klart og tydelig språk. Men statsminister Erna
Solberg (H) får skryt av 16,3 prosent av de spurte. ©nTB

LoVLiG: Utenriksminister Børge Brende (H) må snart svare på om Utenriksdepartementet mener kommunale boikotter av israelske varer fra VestbredFoto: Kristin Enstad/Utenriksdepartementet
den er lovlig eller ulovlige. Her møter Brende Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Jerusalem.

Israel-svar drøyer

LOVSJEKK: Da Trondheim vedtok boikott av israelske varer fra Vestbredden

i november, lovet utenriksminister Børge Brende (H) å sjekke lovligheten.
Nå purrer KrF på svar.
Bjørgulv K. Bjåen

Boikott

bjbj@vl.no

Ønsket om å ramme Israel følger
flere spor. Internasjonalt fronter
BDS-kampanjen – boikott, deinvesteringer og sanksjoner – en
global boikott av staten Israel.
Et annet spor følges av norske
kommunepolitikere fra særlig
Rødt, SV og Arbeiderpartiet. De
ønsker å få til en kommunal boikott av varer og tjenester som er
produsert i israelske bosettinger
på den okkuperte Vestbredden.
I juni år er det 50 år siden
Seksdagerskrigen, som Israel
gikk seirende ut av, blant annet
ved å okkupere Vestbredden.
Vurderes. Siden november har
utenriksminister Børge Brende
(H) arbeidet med en vurdering
av lovligheten av kommunale
boikotter.
Mens Utenriksdepartementet
vurderer, kommer boikottsaken
opp i stadig nye by- og kommunestyrer.
– Når vil utenriksministeren
konkludere hvorvidt slike boikottvedtak på kommunalt nivå
er lovlige eller ikke, spør stortingsrepresentant Hans Olav Syversen fra KrF i et skriftlig spørsmål til utenriksminister Brende.
Lovlig. Sist Syversen spurte Brende, i november, også da
i form av et skriftlig spørsmål,
svarte utenriksministeren:

Y Boikott er en fornorskning av det engelske ordet
boycott.
Y Ordet er levert
av godsforvalteren og offiseren
Charles Cunningham Boycott (bildet).
Y Boycott bestyrte et britiskeid gods i
Irland som ble det første målet for en «boikott» – ingen
av de irske bøndene ville
arbeide for kaptein Boycott
høsten 1880.
Y Bakgrunnen var at godseieren nektet å sette ned
leieavtalen han hadde med
bøndene, så prøvde Boycott å kaste ut leietagerne
fra godset. Lokalsamfunnet
svarte med å isolere godsforvalteren, ingen ville jobbe
for ham, verken inne eller
ute på godset, kjøpmennene
sluttet å handle med ham og
postbudet leverte ikke post.
Charles Cunningham Boycott
ble boikottet.

– På bakgrunn av foreliggende
informasjon, vil Utenriksdepartementet se nærmere på hvorvidt
vedtaket fra Trondheim kommunes bystyre vil være i tråd med
Norges internasjonale forpliktelser.
Vedtatt. Trondheim bystyre var først ute. Med et knapt
flertall vedtok Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG 17. november at kommunen skal boikotte
israelske varer fra Vestbredden.
En måned senere, 14. desember, fikk Ap, SV, Rødt og MDG
gjort følgende vedtak i Tromsø:
«Tromsø kommunestyre viser
til at kjøp av israelske varer/
tjenester som er produsert i
områder under folkerettsstridig
okkupasjon, strider mot Tromsø kommunes etiske retningslinjer. Tromsø kommune vil på
denne bakgrunn avstå fra å kjøpe israelske varer og tjenester
som er produsert i okkuperte
palestinske områder.»
Avvist I. Hittil i år har tre kommuner behandlet lignende boikottforslag. Alle er blitt avviste.
9. februar valgte Ap i Bodø
ikke å følge partikameratene i
Trondheim og Tromsø og stemte
ned forslaget fra Rødt og SV.
Avvist II. 27. februar fremmet
SV en interpellasjon i bystyret i
Moss kommune:
«Moss kommune bør i likhet
med Trondheim kommune gi et

klart signal til okkupasjonsmakten Israel, om at tiden for okkupasjon bør være forbi. Tida er inne
for en selvstendig palestinsk stat.
Kommunen bør derfor avstå fra
innkjøp av varer og tjenester produsert på okkupert område.
Forslaget falt. Ordfører Tage
Pettersen (H) opplyste bystyret
om at Moss er medlem av Initiativ for etisk handel, og er en
Fairtrade-kommune
– Moss kommune setter etiske krav til våre leverandører, sa
Høyre-ordføreren.
Ordføreren avviste derfor å
«initiere et arbeid for boikott av
varer eller tjenester fra konkrete
områder».
Avvist III. 1. mars kom boikotten opp i Kristiansand bystyre:
«Handel med ulovlige, israelske bosettinger på okkupert palestinsk land bidrar til å støtte
opp om en folkerettsstridig situasjon. Tromsø og Trondheim
kommune har gjort vedtak om
å avstå fra å kjøpe varer og tjenester produsert i ulovlige bosettinger på okkupert landområde»,
sa SV i en interpellasjon.
Ordfører Harald Furre (H) erkjenner at «bosetningene på
Vestbredden er ulovlige», men
flertallet avviste å ta SV-forslaget
opp til realitetsbehandling.
Svar. KrFs siste spørsmål til
Brende ble levert sist onsdag.
Brende må svare innen onsdag,
sier Stortingets regler.

